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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, realizada
às 16:00hs do dia 19 de setembro de 2001 na sala 4114 do Departamento de Física, ICEx, conforme
CONVOCAÇÃO no. 09 de 18 de setembro de 2001, com a presença dos seguintes membros: Professores: José
Francisco de Sampaio (Chefe do Departamento), Marcos Assunção Pimenta (sub-chefe do Departamento),
Antonio Sérgio Teixeira Pires, Hans-Dieter Pfannes, Hélio Chacham, Oscar Nassif de Mesquita, Ricardo
Schwartz Schor, Reinaldo Oliveira Viana, Túlio Jorge dos Santos, o servidor técnico-administrativo José Geraldo
do Nascimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DE ATA: Colocou-se em discussão a ata da reunião anterior realizada em 13/setembro/2001. O
Prof. M. Pimenta sugeriu que as descrições das duas áreas para as quais se abririam os concursos de professor
adjunto fossem transcritas do relatório da Comissão de Planejamento Estratégico para esta ata, de modo a se
registrar com clareza quais são as áreas contempladas. Colocou-se em votação a aprovação da ata, com esta
modificação, que foi aprovada com uma abstenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texto do edital para concurso de Professor Adjunto: Por solicitação do Professor R. Schor o plenário aprovou
inversão de pauta deixando para o final as comunicações do Chefe do Departamento. Este então esclareceu que
convocou esta reunião em regime de urgência pois envolvia uma eventual modificação do texto do edital relativo
a um dos concursos a serem abertos pelo Departamento. E que a solicitação de publicação já havia sido enviada
para a CPPD. Assim qualquer solicitação de modificação teria que ser feita com urgência. Relatou então que o
Prof. Roberto Moreira o havia procurado argumentando ser melhor para o Departamento e para as necessidades
do grupo de pesquisa na área de atuação do concurso a ser aberto em “Pesquisa experimental, utilizando as
técnicas ópticas de espectroscopia Raman e/ou de Infravermelho, em Polímeros e/ou Nano-estruturas de
carbono” que o edital especificasse a titulação do candidato. Relatou também que expôs sua visão pessoal sobre
o assunto argumentando que não via nenhum prejuízo no fato de a titulação não ser especificada. Como o Prof. R.
Moreira não se sentira convencido enviou carta assinada por ele e pelo Prof. Marcos Pimenta solicitando que o
edital deveria exigir que o candidato tivesse doutorado em Física. Colocou então o assunto em discussão. ---------O Prof. Schor pediu para se manifestar por ter que se ausentar da reunião. Disse acreditar ser um erro exigir-se
doutorado em física para áreas interdisciplinares. Mencionou também estar convencido de que para a área de
“Teoria Quântica de Campos” esta exigência causaria uma grande perda por impossibilitar bons candidatos de
participarem do concurso. Argumentou então que mesmo não sendo da área do concurso em discussão acredita
que a analogia possa ser feita. E assim a restrição inviabilizaria a inscrição de bons candidatos. Assim declarou
ser contra a exigência e, pedindo licença ao plenário se retirou. -----------------------------------------------------------------O Prof. A. Sérgio se manifestou concordando com a posição do Prof. Schor e o Prof. H. Chacham ponderou ao
plenário que, considerando o perfil de possíveis candidatos, com doutorado em áreas da Física, já de
conhecimento de todos, não via nenhum perigo para o Departamento se a exigência não fosse incluída. ------------
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O Prof. Reinaldo manifestou seu pensamento de que em um concurso para o Departamento de Física dever-se-ia
concorrer apenas físicos. O Prof. M. Pimenta relatou que o Prof. R. Moreira se preocupa com a possibilidade da
aprovação de um candidato que venha a ficar deslocado no Departamento, principalmente no que se refere aos
cursos a serem ministrados. Ao que o Prof. Hans replicou dizendo acreditar que um candidato com doutorado em
química, por exemplo, que se sair bem em uma arguição em física, durante o concurso, não ficará deslocado
dentro do Departamento. O Prof. Pimenta argumentou então que alguém da área de física já passou por uma
avaliação ao longo de vários anos enquanto que os conhecimentos de física de um candidato não físico seriam
avaliados em poucos momentos durante um concurso, com duas ou três perguntas. Desta forma estaríamos
deixando para a banca uma grande responsabilidade e que deve-se considerar que uma banca pode cometer erros.
Quanto a isto o Chefe do Departamento opinou que a história dos concursos para professor adjunto não tem
mostrado erros das bancas examinadoras. O Prof. Oscar acrescentou que a possibilidade de erros de uma banca,
sobre o que se espera de um novo membro do corpo docente, pode ser minimizada se membros do Departamento
participarem da banca examinadora. Com esta posição concordou o Prof. Chacham manifestando-se achar
necessário ter professores deste Departamento como membros da banca.------------------------------------------------Após mais alguma discussão onde se tentou perceber os “prós e contras” da exigência, foram dados argumentos
sobre a dificuldade em se usar o termo “doutorado em física” porque os títulos formais obtidos na maioria das
instituições não se especificam desta forma, o Prof. Reinaldo sugeriu que ficaria mais apropriado exigir-se
“doutorado com ênfase em física”. O Prof. M. Pimenta fez desta sugestão uma proposta em substituição à de se
exigir “doutorado em física”. Havendo convergido para esta proposta o Chefe do Departamento colocou a
proposta de não se modificar a redação anterior. Passou-se então à votação cujo resultado foi de quatro votos para
cada proposta e uma abstenção. O Chefe do Departamento exerceu então o direito de dar o voto de qualidade
fazendo-o a favor da segunda proposta. Ficou então como decisão final a não modificação do edital.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAÇÕES: O chefe do Departamento relatou que vinha de se reunir com a Profa. Vanessa Guimarães
que estava fechando a proposta de redistribuição dos recursos do fundo dos fundos. E que, juntamente com o
Prof. M. Pimenta (sub-chefe do Departamento) havia concordado com a proposta que ela apresentara, na qual os
recursos para o Departamento de Física seriam diminuídos em uma quantidade em torno de noventa mil reais. O
total que viria para o Departamento ficaria então em torno de um milhão e seiscentos e sessenta mil reais.
Explicou que esta concessão visava aumentar os recursos do ICB que recebera indicações de cortes expressivos
em seus pleitos. E o aumento viabilizaria àquele Instituto a compra de um microscópio confocal. O Prof. Oscar
sugeriu que se solicitasse aos coordenadores do projeto no ICB a abertura da utilização desse microscópio ao
Departamento de Física. Houve uma concordância geral do plenário com esta sugestão ao que o Chefe do
Departamento se comprometeu pedir à Profa. Vanessa fazer gestões neste sentido. ------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais nada a tratar o Chefe do Departamento encerrou a reunião da qual lavrou a
presente ata que, virá assinada pelos membros da Câmara que a aprovarem. Belo Horizonte,
19 de setembro de 2001.

